
 المهمة األولى

 الصف : ....................                                                                              االسم:   ........................         

 موضحا فييا ما يمى:  صمم بطاقة تعريفية لمطفيل بن عمرو) رضي اهلل عنو (

  ؟........................................................................من ىو 
................................................................................... 

 .......................................................................: إسالمو 
.................................................................................. 

 ................................................ : المعجزة التي ميزه اهلل بيا 
................................................................................... 

 ...:  وفاتو...................................................................... 
 .................................................................................. 

................................................................................... 

                                                                                   

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 



 الثانية المهمة

 الصف : ....................                                                                              االسم:   ........................         

 صمم لوحة إرشادية تحث فيها زمالءك على االلتزام بآداب المسجد وفضل الصالة في المسجد.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثالثةالمهمة 

 الصف : ....................                                                                              االسم:   ........................         

مستشيًدا   بالنبي صمى اهلل عميو وسممفييا تقتدي  يوم  بيا كلتقوم   ثالثة  أفعالاكتب    
 بحديث نبوي شريف أو آية قرآنية  كريمة مما درستو .

  الفعل األول
................................................................. 

.................................................................. 

 االستشياد:

................................................................. 

............................................ ...................... 

 

 

  أواًل :

  الثانيل الفع
.................................................................. 

.................................................................. 

 ..........................االستشياد..................................

                                                    ................................................................. 

 ثانًيا : 

 الثالث الفعل
...........................................................................

........................................................ ............... 

االستشياد  
 .................................................................. 

.................................................................. 

 ثالثًا:

 

  



 الرابعةالمهمة 

 الصف : ....................                                                                              االسم:   ........................         

و موقف قريش منيا  يامكانيا و زمانتتضمن  رحمة اإلسراء والمعراج عن  تعريفية صمم بطاقة
 : لدروس التى تعممتيااو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 الخامسةالمهمة 

 الصف : ....................                                                                              االسم:   ........................         

من يسر على معسر يسر اهلل عليه فى الدنيا  و ...قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :"
فى الدنيا أنواع الصدقة وفوائدها  تتضمن" فى ضوء فهمك لهذا الحديث صمم لوحة  واآلخرة 
 واآلخرة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع الصدقة

1 ................................................................................  

2...................................................................................  

3......................................................................................  

ائد الصدقة فى الدنيا فو  

1 .............................................................................  

2 ......................................................................................  

 فوائد الصدقة فى اآلخرة 

1 .............................................................................  

2 .................................................................................  



       الدراسي الثاني الفصل  –الرابع الفص  –الدينية اإلسالمية التربية  –األدائية م المها       

 6   سمير الغريب    الدراسي الثاني الفصل  –الرابع الفص  –الدينية اإلسالمية التربية  –األدائية م المها

 التربية الدينية اإلسالميةالميام األدائية       
  الميمة األولى                

 ................................................... الفصل:   ...................................................... االسم:
 صمم بطاقة تعريفية لمطفيل بن عمرو )رضي اهلل عنو( موضحا فييا ما يمي: -
  
 ىو سيد قبيمة ) دوس ( وىو من أشراف العرب،   - من ىو ؟ -
 والبالغة. كان  معروفا بالحكمة والشعرو  
  
 أسمم عندما زار مكة وسمع كالم الرسول ) صمى اهلل عميو إسالمو: - 
 وسمم ( وأسمم بعد أن سمع من الرسول سورة اإلخالص والمعوذتين. 
 
 جعل اهلل في وجيو نورا ، وتحول النور المعجزة التي ميزه اهلل بيا:  
 إلى رأس سيفو فكان كالمصباح . 
 
   من اليجرة . 11اليمامة سنة توفي في موقعة : وفاتو 
 
 
 



       الدراسي الثاني الفصل  –الرابع الفص  –الدينية اإلسالمية التربية  –األدائية م المها       

 7   سمير الغريب    الدراسي الثاني الفصل  –الرابع الفص  –الدينية اإلسالمية التربية  –األدائية م المها

 التربية الدينية اإلسالميةالميام األدائية       
  الثانيةالميمة                       

 ................................................... الفصل:   ...................................................... االسم:
صمم لوحة إرشادية تحث فييا زمالءك عمى االلتزام بآداب المسجد  

 وفضل الصالة في المسجد:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصالة في المسجد                   
الصالة في المسجد أفضل من صالة المنفرد بسبع وعشرين مرة 

 في الثواب .
 أييا المسمم عندما تدخل المسجد يجب عميك أن:   

  ثوبا نظيفا . تمبس 
 .تتعطر عند الذىاب إلى المسجد 
 .تدخل بالقدم اليمنى، وتقول دعاء دخول المسجد 
 .تمتزم باليدوء وعدم رفع الصوت 
 .تصمي تحية المسجد 

الصالة في المسجد ليا أىمية كبيرة، ففي المسجد يتعارف  
المسممون، وينتشر الحب بينيم، وتعود المسمم الصالة في 

 .اموعدى



       الدراسي الثاني الفصل  –الرابع الفص  –الدينية اإلسالمية التربية  –األدائية م المها       

 8   سمير الغريب    الدراسي الثاني الفصل  –الرابع الفص  –الدينية اإلسالمية التربية  –األدائية م المها

 التربية الدينية اإلسالميةالميام األدائية       
  الثالثةالميمة                       

 ................................................... الفصل:   ...................................................... االسم:
 

صمى اهلل اكتب ثالثة أفعال تقوم بيا كل يوم تقتدي فييا بالنبي ) 
 عميو وسمم( مستشيدا بحديث نبوي شريف أو آية قرآنية مما درستو.

 
     
 أوال: 

 

 الفعل األول:
 الصموات جماعة في المسجد.أصمي  -

 االستشياد:
 (:) قال رسول اهلل

 صالة الَفذِّ بسبع وعشرين درجة( )صالة الجماعة َتْفُضلُ 
 

   
 ثانيا:

 

 الفعل الثاني:
 أصمي ركعتي تحية المسجد. -

 االستشياد:
  :()قال رسول اهلل   
 )إذا دخل أحدكم المسجد فميركع ركعتين قبل أن يجمس( 

 

    
   

 ثالثا:
 

 الفعل الثالث:
 .المحتاج أساعد  -

 االستشياد:
 ( قال:)بي ُىريرة عن النبي  عن أ    
 من يسر عمى ُمعسر يسر اهلل عميو في الدنيا واآلخرة() 



       الدراسي الثاني الفصل  –الرابع الفص  –الدينية اإلسالمية التربية  –األدائية م المها       

 9   سمير الغريب    الدراسي الثاني الفصل  –الرابع الفص  –الدينية اإلسالمية التربية  –األدائية م المها

 التربية الدينية اإلسالميةالميام األدائية       
  ةالرابعالميمة                     

 ................................................... الفصل:   ...................................................... االسم:
صمم بطاقة تعريفية عن رحمة اإلسراء والمعراج ، تتضمن زمانيا  

 ومكانيا وموقف قريش منيا والدروس التى تعممتيا: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمعراجرحمة اإلسراء وا               
 السبب:  

الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( وعمو  التخفيف عن -    
 .، وزوجتو )خديجة()أبوطالب(

 الزمان:  
 من شير رجب. 22ليمة  -

 : المكان 
 اإلسراء: من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد األقصى بفمسطين. -
 المعراج: من المسجد األقصى إلى السماء. -

 موقف قريش:
 ى اهلل عميو وسمم(.كذبوا الرسول )صم -

 الدروس التي تعممتيا: 
 أن اهلل ينصر عباده المؤمنين. -
 الصبر عمى األذي. -
 أىمية الصالة. -

 



       الدراسي الثاني الفصل  –الرابع الفص  –الدينية اإلسالمية التربية  –األدائية م المها       

 11   سمير الغريب    الدراسي الثاني الفصل  –الرابع الفص  –الدينية اإلسالمية التربية  –األدائية م المها

 التربية الدينية اإلسالميةالميام األدائية       
  الخامسةالميمة                     

 ................................................... الفصل:   ...................................................... االسم:
قال رسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم(: " ... ومن يسر عمى معسر  

يسر اهلل عميو في الدنيا واآلخرة"  في ضوء فيمك لمحديث صمم لوحة 
 تتضمن أنواع الصدقة وفوائدىا في الدنيا و اآلخرة.

 
 أنواع الصدقة:   

 مال والطعام.التصدق بال -1 
 إبعاد األذى عن الطريق. -2 
 التبسم  والكممة الطيبة. -3 

 فوائد الصدقة في الدنيا:
 تبارك وتزيد المال. -1
 تنشر الحب بين الغنى والفقير. -2

 فوائد الصدقة في اآلخرة:
 سبب في دخول الجنة . -1 
 تبعد المسمم عن النار. -2 
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